
 

 

    

 أجر مئة شھید
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

. نحن نؤدي  وسنةھو فرض نبینا الكریم  اتباع. ھا ھي طریقة جمیلة وكل جمال فی صلى هللا علیھ وسلمطریقة نبینا الكریم 
. بالطبع أولئك الذین نھا، وھناك العدید من الذین یؤدو معظم الناس ال یؤدون السنة ذلك فإنعلى الرغم من الفرض الحمد : . 

". وكلما فعلت  خیر ة الخیرزیاد " یُقال. بالنسبة ألولئك الذین یفعلون الخیر،  مسألة مختلفة ه، ولكن ھذ أكثر ھا عددھمال یؤدون
،  تتبعھ،  الكریم نبینا ھتفعل ما فعل . من السنة أن نة أیضاالسُ  ادِ . أنت تؤدي الفرض .  كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لك الخیر

 .تقوم بما قام بھ 

". ما من أحیا سنتي عند فساد أمتي فلھ أجر مئة شھید  : " "آخر الزمان  	یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم عن كل سنة في "
  سنة .القدم الیسرى ب. الخروج  سنةالقدم الیمنى ھو ب. حتى دخول المسجد  كل ما فعلھ بل.  نعنیھ بالسنة لیس فقط صالة السنة

نحن .  ن نبینا الكریمعتمشیط اللحیة والشعر كان سنة ،  تمشیطال. ألن  سنة ينیة نبینا الكریم ھبتمشیط ال، حتى الحقیقة في 
عمامة أو قلنسوة على  وضعتسنة إذا أیضا  انھا. ستنال أجر مئة شھید "، نویت أن أحي السنة  ، " . إذا قلت نفعل ذلك بالفعل

والشھید یشفع لسبعین  یعطیك أجر مئة شھید .من الوضوء هللا  بالنسبة للسنة والمستحب. عاري الرأس رأسك بدال من الصالة 
 .ھ حبیب،  ھنبی بإتباع األجر. یعطي الكثیر من عز وجل كرم هللا  كم ھوفكر شخصا . 

أقصى حد بنبینا  تؤدي سنةحاول أن بالتأكید !"  ھناك حاجة لھذه السنة لیس " الذین یقولون. ال تصدق ما یسمى علماء  تنسى السنةال تدع 
لكل شخص اآلن  یعوداألمر .  بقدر ما ترید خذ. خذ اكثر. خذ . یقول  ، هللا ال یقول ال تأخذ تأخذ من الخیرال یھم كم ،  . كما قلنا ممكن

ال وجل  كل وهللا عزال، یمكنك أن تأخذ  . ولكن إذا أردت بقدر ما ترید خذ، حسنا  انھم ال یریدون بعد اآلن قالوا. إذا  ریدیأخذ بقدر ما وی
 ومن هللا التوفیق . .یرضى عنا جمیعا . هللا  عنا هللا راضھذا الوقت سیكون في .  یقول ال

	الفاتحة .
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